
والكسوة ما يسكوا به اإلنسان بدنه ؛  (( أو كسوتهم ))؛  (( أو كسوتهم )) معطوف على (( إطعام ))وقوله: 

وختتلف الكسوة باختالف األزمان والبلدان واألحوال ؛ ولذلك ترون يف مواسم احلج والعمرة اختالفا كبريا لكسوة 

الناس ؛ فريجع يف هذا إىل العرف ، ففي بالدنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغطرة ، هذه كسوة وإن 

ومل يقيد من أوسط ما تكسون فيؤخذ مبا يعد   (( أو كسوتهم ))وة ناقصة ؛ وقوله: نقص شيء من ذلك فالكس

، ومسي العتق حتريرا ألن الرقيق يتحرر به من امللك ملك سيده الذي أي عتقها  (( أو تحرير رقبة )) كسوة .

لوجدت يف الغالب يفرض عليه أن يكون عبدا مطيقا ؛ ويف اآلية الرتقي من األسهل إىل األشد ؛ ألنك لو نظرت 

أي فمن مل جيد اإلطعام أو  (( فمن لم يجد )) أن اإلطعام أسهل من الكسوة وأن الكسوة أسهل من العتق .

الكسوة أو العتق أو وجد لكن مل جيد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقهم بأن يكون اتمع غنيا ، كلهم أغنياء 

فإنه يعدل إىل الرابع من أصناف الكفارة وهي صيام ثالثة أيام ،  ال جيد فيهم فقريا ومل يوجد أرقاء ميكن إعتاقهم

صيام ثالثة أيام مطلقا مل يقيده اهللا عزوجل بالتتابع ؛ والصيام إذا أطلق فهو مطلق ال يشرتط فيه التتابع ، ودليل 

شهرين متتابعين  (( فمن لم يستطع فصيامذلك أن اهللا إذا أراد أن يكون الصوم متتابعا قيده كما يف آية الظهار 

فإذا أطلق فإنه ال جيب فيه التتابع ؛ لكن قد  (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ))وكان يف آية القتل  ))

ورد يف قراءة عبد اهللا بن مسعود اشرتاط التتابع فقرأ ـ رضي اهللا عنه ـ : فصيام ثالثة أيام متتابعة ؛ وعلى هذا 

" ذلك " املشار إليه هذه األربعة وهي:  (( ذلك كفارة أيمانكم ))يدة ذه . فتكون قراءة عبد اهللا بن مسعود مق

حترير رقبة ، أو صيام ثالثة أيام على حسب ما جاء يف اآلية من ترتيب أو  ، أو حترير رقبة، إطعام عشرة مساكني 

فإنه ال شيء عليكم ؛ فإذا  يعين إذا حلفتم وحنثتم ؛ أما إذا مل حتنثوا (( كفارة أيمانكم إذا حلفتم )) وتشريع .

(( قال:  حلف اإلنسان أو ال يفعل شيئا ومل يفعله فال شيء عليه ؛ أو أن يفعل شيئا ففعله فال شيء عليه .

هلا ثالثة معاين ؛ املعىن األول: احفظوها من احلنث أي حافظوا على أن ال حتنثوا ؛ الثاين:  واحفظوا أيمانكم ))

احللف ، ال جتعلوه رخيصا كل شيء حتلف عليه ، فال حتلفوا إال إذا دعت احلاجة  احفظوا أميانكم أي ال تكثروا

أو الضرورة لذلك ؛ الثالث: احفظوها ألن ال تدعوا الكفارة عنه ؛ وهذه املعاين الثالثة صحيحة وال مناف 

ل ذلك البيان ؛ أي مث (( كذلك يبين اهللا لكم آياته )) ، (( كذلك )) لبعضها بعضا فتكون اآلية شاملة هلا .

وعليه فتكون الكاف مفعوال مطلقا ألنه أضيف إىل املصدر أي مثل ذلك البيان يبني اهللا لكم آياته ؛ واملراد 

باآليات هنا اآليات الشرعية ألن السياق يدل عليه ؛ والشك أن اهللا بني لنا اآليات الشرعية واآليات الكونية 

  . ( وفي األرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفال تبصرون ))(ففي خملوقات آيات عظيمة كما قال عزوجل: 



لعل للتعليل أي ألجل أن تشكروا اهللا عزوجل على بيان اآليات ؛ والشكر هو القيام  (( لعلكم تشكرون ))

فيشمل القيام بطاعة املنعم فيما يقال ، والقيام بطاعة بطاعة املنعم ، هذا أمجع ما قيل فيه ، هذا هو الشكر 

م فيما يفعل ، والقيام بطاعة املنعم فيما يعتقد ؛ فيكون حمل الشكر ثالثة: القلب، اللسان ، واجلوارح ؛ وعلى املنع

  هذا قول الشاعر: 

   أفادتكم النعماء مني ثالثة    يدي ولساني والضمير المحجبا                    

(( ال يؤاخذكم اهللا باللغو هذه أوسع آية فيما يتعلق باألميان وإال فقد جاء يف البقرة ما يشاها مثل قوله تعاىل: 

يف اآلية فوائد   لكن هذه اآلية مفصلة . في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واهللا غفور حليم ))

ن اللغو يف األميان ؛ وذلك لكثرة تكرارها ومشقة كثرية ؛ أوال: سعة حلم اهللا وعفوه حيث نفى أن يؤاخذ ع

ز منها ؛ وهذا بناء على أيش ؟ على أن املراد ا األميان اليت ال تقصد واليت تكون يف ... احلديث ؛ وقال التحر 

بعض أهل العلم: من اللغو يف األميان أن حيلف على شيء ماض يظنه واقعا ومل يقع مثل أن يقول: واهللا لقد قدم 

البلد أمس ؛ بناء على أيش ؟ بناء على أنه رأى رجال يشبهه فظنه إياه ؛ فأسم أنه قدم ومل يقدم ؛ لكن  فالن

الصواب خالف ذلك وأن هذا ليس من اللغو ألن هذا قصد العقد حلف وأقسم ؛ قيل: ال مل يأت رجل ؛ قال: 

حلف على ما يف ظنه وهو واقع ؛ هو واهللا لقد جاء ، واهللا لقد رأيته ؛ لكن هذا مما ال حنث فيه ألن الرجل 

يقول الزلت أظن هذا ؛ فهو حلف على ما ظنه ؛ وهلذا التعليل ال يفرق على القول الصحيح بني املاضي 

واملستقبل ؛ املستقبل مثل أن يقول: واهللا ليقدمن زيد غدا ؛ بناء على ما مسعه من األخبار أو ما مسعه من نقطه 

، فهذا ال حنث عليه مع أنه عاقد وحالف قدمن زيد غدا ؛ فمضى الغد ومل يقدم أنه سيقدم غدا فقال: واهللا لي

لكن نقول الرجل حلف على ما يف ظنه وهو يقول ال أزال أظن هذا حىت لو انتهى الغد ومل يأت فأنا على ظين ؛ 

هللا ليقدمن وكان الواقع يكون على خالف ظين هذا ليس إيل وليس من فعلي وال من تصريف ؛ ولذلك لو قال: وا

زيد غدا ، بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ومل يقدم فإنه حينث ؛ واضح ؟ إذا القول الراجح أن اليمني اليت حيلفها 

ومن فوائدها: أن العربة على ما يف القلوب ؛  على ظنه ليست من لغو األميان  وإمنا لغو اليمني ما ال يقصد .

: ( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ) وينبين عليه مسائل  وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

(( ولكن يؤاخذكم بما كثرية يف األميان والطالق والبيوع وغريها ؛ الدليل على أن العربة مبا يف القلوب قوله: 

يمني إال إذا  ومن فوائدها: أنه ال حنث يف ال (( بما كسبت قلوبكم ))ويف سورة البقرة :  عقدتم األيمان ))

يقصد العقد ما كانت منعقدة ؛ قال العلماء واملنعقدة هي اليت يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن ؛ فإذا مل 

هي لغو ؛ وإذا عقدها على ماض فإنه ال خيلو من ثالثة أقسام ؛ إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن ؛ فهذا ال 



أن يقول: واهللا لقد نزل املطر أمس على بلدنا وهو يعلم أنه نزل شيء عليه لكنه ال ينبغي إال عند احلاجة ، مثل 

، هذا جائز أو غري جائز ؟ جائز لكن أوىل أن ال يفعل إال حلاجة ؛ الثاين: أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه  

: واهللا لقد صليت أمس يف مسجد احلرام ، وهو مل يصل ؛ هذا الشك أنه كاذب ؛ فهذه حرام ، مثل أن يقول

مث ؛ ألنه مجع بني إمثني ؛ اإلمث األول: الكذب ، واإلمث الثاين: ... باليمني باهللا عزوجل ؛ واليمني كما نعلم آ

مجيعا هو تأكيد الشيء بذكر املعظم ؛ لكن هل هذه ميني الغموس أو ميني الغموس ما تتضمن أكل املال بالباطل 

 كاذبة على ماض فهي ميني الغموس ؛ والشك أن أو االعتداء على الغري؟ على املذهب األول ، أن كل ميني

اليمني على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب الشك أا حمرمة وأشد مما لو أخرب بدون ميني ؛ ولكن الذي يظهر 

أن اليمني الغموس هي اليت حيلف ا اإلنسان فاجرا ليقتطع ا ماال امرئ مسلم ؛ مثاله: أن يدعي على شخص 

لف  ويقيم شاهدا شاهد زور وحيلف ؛ فهنا يقدم له باأللف ؛ هذه اليمني يسميها ميني بأن يف ذمته له أ

الغموس ألنه اقتطع ا مال امرئ مسلم أو جيحد ا مال امرئ مسلم مثل أن يبدأ عليه بألف  ويقول أبدا 

س هي اليت يقتطع ا ليس لك عندي شيء وحيلف على هذا ؛ فهذه ميني الغموس ؛ فالراجح أن اليمني الغمو 

وليس بواقع فهذه يسميها القسم الثالث من احللف املاضي: أن حيلف على ماضي يظنه واقعا  مال امرئ مسلم .

الفقهاء فقهائنا رمحهم اهللا لغو اليمني يعين جيعلوا من لغو اليمني والصحيح أا ليست من لغو اليمني وإمنا هي 

على ظنه وهو ال يزال على ظنه ؛ ولكن مع ذلك األوىل أن ال حيلف على  من اليمني اليت برأ فيها ألنه حلف

؟ املستحيل ،  حلاجة إىل ذلك ؛ قلنا اليت قصد على أمر مستقبل ممكن ، ماذاشيء بناء على ظن إال إذا دعت ا

املستحيل هذا ال تنعقد عليه اليمني ألنه إذا كان على إجياده ماذا نقول له ؟ نقول إذا كان على إجياده نقول هذا 

غري ممكن فيحنث يف احلال وجتب الكفارة ألنه ال ميكن أن يوجده وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة ألنه 

شيء  لف على املستحيل ال كفارة فيه مطلقا ؛ ألن كونه حيلف علىهو الواقع ؛ وقال بعض أهل العلم إن احل

هل يشرتط أن يكون باختياره أي أنه حيلف خمتارا ؟ اجلواب نعم  ؛ يف علينا أشياء: يستحيل وجوده هذا لغو فال 

ليمني ، يشرتط أن يكون حلفه باختياره ؛ فإن أكره على اليمني مل تنعقد اليمني ولكن هنا نسأل لو أكره على ا

فحلف قاصدا اليمني يعين هو إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمني دفع اإلكراه أو يقصد اليمني لكنه مكره 

عليه ، هاتان مسألتان ، أحيانا حيلف ليدفع اإلكراه عن النفس ويتخلص من العدوان املعتدي ؛ وأحيانا حيلف 

اإلكراه فالشك أنه ال حنث عليه ألنه مل يقصد اليمني يقصد اليمني لكنه محله عليها اإلكراه ؛ أما إذا قصد دفع 

... إليه فهذا ، ما قصد اليمني أصال ، قصد اخلالص من هذا  الذي أكرهه ؛ أما إذا حلف يقصد اليمني لكن 

فيه خالف ؛ والصواب أنه فعل األول ، السيما إذا وقع من شخص عامي ، العامي إذا أكره على شيء فعله وال 



نه لدفع اإلكراه أو ألنه أكره إليه ؛ ألن هذه إن وقعت إمنا تقع لطالب علم يفهم ؛ فالصواب أن خيطر بباله أ

هل يشرتط أن يكون مكلفا أو ال  املكره ال تنعقد ميينه صواب نوى بذلك دفع اإلكراه أو عقد اليمني باإلكراه .

شيء ال بأصل الشرع وال بإلزام نفسه يشرتط ؟ الصواب أنه يشرتط أن يكون مكلفا ؛ ألن غري املكلف ال يلزمه 

( رفع القلم عن ثالث وهلذا ال ينعقد منه النذر ، غري مكلف ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

واشرتاه هل حينث أوال حينث ؟ ال حينث ألن  وات أن ال يشرتي شيئا معينا فباعهفلو حلف من له عشر سن ... )

حلف وهو مكلف بالغ مث حنث وهو غري مكلف حينث أو ال ؟ ال حينث ، ليس عليه ولو  ميينه غري منعقد .

شيء ؟ نعم ؛ هل يتصور ؟ عاقل جين ؛ إذا اليمني ال تنعقد من غري البالغ العاقل ألنه غري مكلف واليمني فيها 

يه مسائل من أمهها ما يقع  ومن فوائدها: ما أشرنا إليه أوال وهو اعتبار النية والقصد ، وهذا ينبين عل نوع إلزامي .

، يطلق الرجل زوجته بناء على أا تكلم الرجال بغري حاجة ، مث يتبني أا تكلمت أقارا ، حمارمها ؛ فهنا كثريا 

أن أمريه ظامل فيقول ما يل  ألنه يعتقدحيلف الرجل أن ال يقدم هذا البلد  الطالق يقع أو ال يقع ؟ ال يقع .

بني أن أمريه ليس بظامل فهل عليه شيء ؟ ال، ألنه إمنا حلف على نية أن هذا الوصف هو ولألمري الظامل ، مث يت

ومن فوائدها: أنه  . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان ))(( الذي مينعه من دخول البلد ، وقد قال اهللا تعاىل: 

ال يف مقابلة ذنب أو ما شبهه ؛ وهلذا والكفارة ال تكون إ (( فكفارته ))؛ لقوله تعاىل:  إال إذا كان خريا ال ينبغي

ومن فوائدها: إن كفارة اليمني على التخيري يف أشياء ثالثة: إطعام  (( واحفظوا أيمانكم )) .قال يف آخر اآلية: 

املساكني ، وكسوم ، وعتق رقبة ؛ هذا على التخيري ؛ فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام ؛ وما اشتهر عند العوام من 

ليمني هي الصيام فخطأ ينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الصيام ال جيوز ملن يقدر على واحد من أن كفارة ا

ومن فوائدها: أن اإلطعام مطلق ال يشرتط فيه التمليك ؛ ألن اهللا مل يقل: فللمساكني ، لو  الثالثة اليت قبلها .

لكن هنا قال:  (( إنما الصدقات للفقراء ... ))قال: فللمساكني لكان يشرتط فيه التمليك كما قال يف الزكاة: 

إطعام عشرة ؛ فإذا كان إطعام العشرة فما حيصل به اإلطعام كاف فلو غدا املساكني أو عشاهم أجزأه بالشك ؛ 

فإن أعطاهم شيئا يطعموم بأنفسهم أي يصنعونه بأنفسهم فهل  ألنه يصدق عليهم صدقا تاما أنه أطعمهم .

ر أنه جيزئ ؛ ألنه إذا أعطاهم مثال ما يكفيهم من حب وحلم وما أشبه ذلك مما يطعم به جيزئ أو ال ؟ الظاه

ومن فوائدها: أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغريا   احلب فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكني .

زئ أن يطعمه حليبا فإن كان صغريا املسكني ال يأكل الطعام فهل جي (( إطعام عشرة مساكين ))كفى ؛ لقوله: 

وإذا قال قائل: وإذا مل أجد عشرة مساكني ، مل أجد يف البلد إال مخسة  . ؟ ال ؛ ألن هذا خالف ظاهر اللفظ

يعود إىل ما سبق ،  ))(( فمن لم يجد فهل أعدل إىل الصيام أو أكرر على مخسة ؟ فيه احتمال ؛ ألن قوله: 



وحيتمل أن  (( فصيام ثالثة أيام ))أي مل جيد عشرة  د ))(( فمن لم يجوالذي سبق كم من عدد ؟ عشرة ، 

ومن فوائدها: أن هللا تعاىل  يقال: مادام وجد املساكني فإنه يكرر عليهم اإلطعام فإذا وجد مخسة يكرر مرتني .

الفرق كبريا ؛  حكمة فيما يشرع لعباده ؛ ألنك لو قارنت بني إطعام عشرة مساكني وكسوم وعتق رقبة لوجدت

هللا احلكمة فيما يشرع فال ميكن أن يعرتض معرتض فيقول ملاذا مل يكونوا عشرين ؟ ملاذا مل يكونوا ثالثة   لكن

كالصيام مثال ؟ بأن نقول هذا حكم اهللا عزوجل وهذا من األمور التعبدية يعين تقدير من يعطون من الكفارات 

لواجب على اإلنسان يكون وسطا ؛ فالزكاة ومن فوائدها: أن ا أمر تعبدي ال مدخل لعقل فيه كعدد الصلوات .

ويتفرع على هذه الفائدة  الواجب مثال على صاحب الغنم ؟ الوسط ؛ الزكاة يف الثمار الواجب الوسط .

ال على من جيب عليه وال على من جيب له ؛ وهذا الشك أنه  لة اإلسالم بأن الوسط ليس فيه ,العظيمة: عدا

ومن  يتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أجيوز أو ال ؟ جيوز ؛ ألن هذا أكمل .فإن قال قائل: أرأ من العدالة .

يعين كأن هذا أمر مقرر أن (( من أوسط ما تطعمون أهليكم ))  فوائدها: وجوب اإلنفاق على األهل؛ لقوله:

قوامون  (( الرجالالرجل يطعم أهله ، وهذا الشك أنه جيب على الرجل أن ينفق على أهله ، قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائدها: أن الكسوة مطلقة  .على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) 

هل  .أيضا كاإلطعام ، فما مسي كسوة حصل به ؛ وهذا خيتلف اختالف األحوال واألزمان واألماكن واألمم 

اهرة ؛ ألن يف اإلطعام كسوة الباطن ويف الكسوة  ميكن أن نقول: فيها أيضا مناسبة بني الكسوتني: الباطنة ، والظ

(( إن لك أن ال تجوع فيها وال تعرى كسوة الظاهر ؟ ميكن أن نقول هذا ألن اهللا تعاىل قال آلدم عليه السالم: 

الظمأ (( وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى )) خلو املعدة ، والعري عري الظاهر ، قال: اجلوع عري الباطن  ))

حرارة الظاهر ؛ وقد يتبادر إىل األذهان الضعيفة أن يكون القول أال جتوع فيها  (( وال تضحى ))حرارة الباطن 

وال تظمى وال تعرى وال تضحى ؛ ألن العري يكشف البدن من الشمس والكسوة تسرته ؛ لكن البالغة العظيمة 

  فيما جاء به القرآن .

  بغري اهللا تعاىل ؟هل ينعقد اليمني باحللف  السائل :

( من ال، احللف بغري اهللا مل ينعقد أصال ، ال ينعقد أصال ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  الشيخ :

  واحللف بغري اهللا ليس عليه أمر اهللا ورسوله . عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )

  ؟   " يدي ولساني والضمير المحجباأفادتكم النعماء مني ثالثة    " ما معىن قول الشاعر السائل :

  . يدي ولساين والضمري احملجبا  :ال، ثالثة يعين أنكم ملكتم ثالثة منه الشيخ :



ال ال ، أفادتكم يعين أنكم ملكتم هذا ، ملكتم قليب وقويل وعملي ، واضح ، املعىن هو يؤيده والضمري  الشيخ :

نعمائكم هذه ملكتم ا فؤادي ولساين فصار يثين  احملجبا بالنصب ؛ الشاعر يقول خياطب من خياطب إن

األعمال ؛ أي لكن هؤالء ملكوه بذلك ، ملكوا هذه الثالثة بأخدمكم اجلوارح عليكم كأنكم أسياده ؛ وكذلك 

ال إشكال يف املوضوع من جهة املعىن ؛ أما من جهة اللفظ فقوله " والضمري احملجبا " يؤيد  ، هو هذا املعىن وأما

  أن يكون بالنصب .

؛  (( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان ... ))قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

   هل فيها حذف ؟ (( وكفارته إطعام ))فيها قراءات قوله: 

  هل مقيد بكمية أو بنوع معني ؟ (( إطعام عشرة مساكين ))قوله:  الشيخ :

  غري مقيد ؛  الطالب :

  هذا ليس قيد ؟  (( من أوسط ما تطعمون أهليكم ))طيب  الشيخ :

  بأنه من أوسط ما نطعم أهلينا . الطالب :

  هل يلزم يف اإلطعام أن منلكهم إياه ؟  الشيخ :

  الراجح ؛ ال يلزم على القول الطالب :

  بل إطعامهم مطبوخا أوىل من متليكهم ملوافقته ظاهر اآلية .  الشيخ :

  جيد أيش ؟  (( فمن لم يجد ))قوله:  الشيخ :

  من مل جيد طعام أو مل جيد ؛  الطالب :

متام يعين تشمل من مل جيد من يطعم أو يكسوا أو يعتق ، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسوا ويعتق  الشيخ :

.  

  متتابعة ؟ صيامهل ال شيخ :ال

   ليست متتابعة إال على قراءة ابن مسعود ؛  الطالب :

  ملاذا مل نقل إا مقيدة وإن مل تقيد ؟  الشيخ :

  ألن اهللا لو أراد التتابع لذكر ؛  الطالب :

  لكن نقول إن قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه نقيدها . الشيخ :

  ؟ أيمانكم ))(( واحفظوا ما معىن قوله:  الشيخ :

  احفظوها من احلنث ،  الطالب :



  هذه واحدة ؛  الشيخ :

  الثانية أي ال تكثروا األميان إال عند احلاجة ؛  الطالب :

  يعين إذا كانت حاجة فتكثر ؟  الشيخ :

  الثالث :  الشيخ :

  ال تدعوا الكفارة عنها . الطالب :

البد من إطعام هذا العدد أي عشرة ، وكسوم ؛ فإذا كرر ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه  نرجع إىل الفوائد ؟ 

؛ هذا وقد قال  الطعام على واحد عشرة أيام مل جيزئ ألن اهللا نص على العدد فيجب اتباع ما نص اهللا عليه

إنه قد يعني املدفوع إليه أو املعطى دون املدفوع كما يف هذه اآلية ، املطعمون كم ؟ عشرة ؛  العلماء رحم اهللا

غري مقيد ، ما يقال صاع أو مد ؛ وقد يقيد املعطى يعين املدفوع دون املدفوع إليه كما يف زكاة الفطر  إلطعام ؟وا

من رمضان فإن املدفوع مقيد كم ؟ صاع من طعام ؛ واملدفوع إليه مل يقيد ؛ وهلذا جيوز أن تعطي صاع من الزكاة 

لث أن يقدر املدفوع واملدفوع إليه كما يف فدية األذى فإن ؛ وجيوز أن تعطي فطرا لواحد ؛ القسم الثا لعدة فقراء

( تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة رضي اهللا عنه: 

ومن فوائدها: أن كفارة اليمني ال تعطى للمؤلفة قلوم وال تعطى للغارمني  فقيد املدفوع واملدفوع إليه . صاع )

ومن فوائدها: متام  . وإمنا هي إطعام املساكني كما نقول ذلك أيضا يف زكاة الفطر فإا ال تدفع إال للفقراء فقط

عدل اهللا عزوجل يف إجياب األوسع ؛ ألنه لو أوجب األكمل واألعلى لكان يف هذا ضرر على احلانث ، ولو 

ء معني وائدها: أن الكسوة مطلقة مل خيصص بشيومن ف أوجب األدىن لكان فيه ضرر على املعطى املدفوع إليه .

ومن  . بني ثالثة أو عشرة ؛ فما حيصل به هذا املسمى وهو الكسوة حيصل به براءة الذمة وال بعدد معني يعين ال

فوائدها: اإلشارة إىل أن احلنث باليمني أمره عظيم ؛ وهلذا ال يكفره إال عتق الرقبة اليت حيصل ا عتق املعتق من 

ومن فوائدها: أن  . (( أو تحرير رقبة ))ر ؛ لكن اهللا تعاىل حللمه ورمحته خفف عن العباد ؛ دليل ذلك قوله: النا

تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إىل الشرع ؛ ولذلك ال يتقابل أو ال يتساوى إطعام عشرة مساكني مع 

ر لكان الواجب صيام شهرين متتابعني فإن مل جيد صيام ثالثة أيام ؛ أليس كذلك ؟ لو نظرنا إىل كفارة الظها

؛ فجاء اإلطعام يف ... يقابل صيام أيضا ؛ لكن هنا خيتلف الوضع ولعل السبب واهللا أعلم  فإطعام ستني مسكينا

أنه يف كفارة الظهار اإلطعام بدل عن الصيام يعين من مل يستطع الصيام أطعم ؛ وإذا كان بدال عن الصيام 

كل يوم يطعم عن مسكني كما يف العاجز عن الصيام عجزا ال يرجى زواله فإنه يطعم كل يوم   فاحلكم أن صوم

مسكينا؛ أما يف كفارة اليمني وفدية األذى فليس األمر كذلك ألن األمر فيه على الرت ... فكل من خصال 



وم ، الصوم شهرين الكفارة نوع مستقل بنفسه ؛ أفهمتم هذا أو ال ؟ اإلطعام يف كفارة الظهار بدل عن الص

والغالب أا تكون ستني يوم فكان بدهلا إطعام ستني مسكينا كما نقول يف رمضان إذا عجز اإلنسان عن الصيام 

عجزا مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ألن اإلطعام بدل عن الصيام ؛ يف كفارة اليمني إطعام عشرة أو 

كذلك ؟ بلى ؛ ملا كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد ثالثة أيام لكن كل واحد مستقل بنفسه ؛ أليس  

خمتصا بوصف يناسبه حسب حكمة اهللا عزوجل ؛ فدية األذى إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام ؛ ألن 

صيام ليس بدال عن إطعام ستة مساكني وإطعام ستة مساكني ليس بدال عن الصيام إذ أن اإلنسان خمري بني هذا 

ومن  د منها مستقل بنفسه يعين قسم مستقل بنفسه ؛ هذا ما ظهر لنا واهللا أعلم مبا شرع .وهذا فكل واح

ثالثة أيام  وهلذا جتد بعضهم يقول: أنا ما صمتدفع توهم العوام من أن كفارة اليمني صيام ثالثة أيام ؛ فوائدها: 

لو قال قائل: هل جيوز أن  ساكني .؛ فيمنعه صيام ثالثة أيام من احلنث فيقال األصل أن الواجب إطعام عشرة م

نلزم الغين بصيام ثالثة أيام ألا أشق عليه من إطعام عشرة مساكني ؟ ال، ال جيوز هذا ؛ ولذلك غلط بعض 

  العلماء الذين أوجبوا على أحد امللوك يف كفارة الظهار أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعني وقالوا  


